
Harjoittelun tavoitteet

• Perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta 

keskeisiin käytännön työtehtäviin

• Mahdollistaa opittujen tietojen ja taitojen soveltamista 

työelämässä

• Tutustuttaa työntekijöiden asemaan ja työympäristöön

• Edistää opiskelijan työllistymistä ja urakehitystä



Harjoittelun laajuus

• Harjoittelun laajuus on 30 op:tä.

• Viikon työharjoittelusta saa 1,5 op:tä.

– Harjoittelun kesto kokoaikaisessa työssä on siis 20 vk.

• Osa-aikatyötä voidaan hyväksyä harjoitteluksi niin, että 1 op:n saa 

26,67 tunnin työstä.

– Työtodistuksesta tai palkkatodistuksesta täytyy selvitä tehdyt tunnit.

– Harjoittelu voidaan suorittaa kokonaan osa-aikatyössä.



Suosituksia harjoittelun suorittamiseen

• Harjoittelu on suoritettava vähintään kahdessa osassa.

• Harjoittelujakson minimikestoksi suositellaan 3 – 4 viikkoa (5 op)

• Jos harjoittelua tehdään osa-aikatyössä, viikoittaiseksi työajaksi 

suositellaan 10 – 14 tuntia.



Harjoitteluun liittyvät dokumentit

• Harjoittelusopimus

– Mikäli harjoittelusopimusta ei tehdä, suositellaan tehtäväksi 

harjoittelusuunnitelma 

• Harjoitteluraportti

• Työtodistus

• AHOT-hakemus, jos harjoittelusopimusta ei ole tehty



Työharjoittelun vaiheet

1. Harjoittelupaikan hankkiminen

– Opiskelijalla on vastuu harjoittelupaikan hankkimisesta.

– Oppilaitos antaa tietoa harjoittelupaikoista.

2. Harjoittelusopimuksen tekeminen

– Harjoittelusopimus tehdään ennen harjoittelun alkamista työnantajan, 

opiskelijan ja oppilaitoksen kesken.

3. Työharjoittelu

– Työharjoittelupaikan käytännöt ohjaavat harjoittelun etenemistä.

– Harjoitteluaikana pidetään yhteyttä harjoitteluvastaavaan tarpeen mukaan.



4. Harjoitteluraportin tekeminen

– Ohje raportin tekemiseen on INTRAssa.

5. Harjoitteluraportin ja työtodistuksen palauttaminen

– Raportti ja työtodistus toimitetaan harjoitteluvastaavalle opiskelujen 

jatkuessa harjoittelun jälkeen.

6. Harjoittelukokemuksista pidettävä seminaari

– Harjoittelukokemuksista on varauduttava kertomaan seminaarissa 

harjoittelujakson jälkeen.



AHOT- menettelyn kautta hyväksyttävä harjoittelu 

• Jos harjoittelusopimusta ei tehdä, työtä ei hyväksytä ohjatuksi 

harjoitteluksi. 

– Harjoittelusopimus on tehtävä, jos harjoittelua suoritetaan palkattomassa työssä 

(vakuutusturva oppilaitokselta).

• Jos työtä on tehty opiskeltavalla alalla, voi siitä saada 

harjoitteluopintopisteitä  AHOT-menettelyn  kautta:

– Täytetään AHOT-lomake, jonka liitteiksi laitetaan työtodistus ja harjoitteluraportti.

– AHOT/Hakemus opintojen suorittamisesta näytöin (Näyttöhakemus) löytyy 

HAMKin sivuilta > Opiskelijalle > otsikon ”OPISKELIJAN POLKU” alta HOPS/AHOT > AHOT



• Ennen opintoja tai poissaolokauden aikana suoritettua työtä voidaan 

myös hyväksyä harjoitteluksi, mikäli työ on ollut alakohtaista työtä.

– Harjoittelun hyväksymistä haetaan AHOT-lomakkeella, jonka liitteiksi laitetaan 

työtodistus ja raportti.

– Niistä saatuja opintopisteitä ei huomioida KELAn seurannassa.

– Opiskelupaikkaa haettaessa työkokemuspisteitä tuottaneilla töillä ei voi saada 

harjoitteluopintopisteitä.



Harjoittelupaikat/työtehtävät

Työpaikkana on yleensä

• Kokoonpano- ja asennusosasto

• Koneiden korjaus ja kunnossapito-
osasto

• tai myös

– Konepajojen koneistus- ja 
työkaluosasto

– Hitsaus- ja levytyöosasto

– Valimo, takomo

– Materiaali- ja aineenkoetuslaboratorio

1. ja 2. vuoden harjoitteluksi suositellaan työskentelyä 

teknologiateollisuuden työpaikoissa työntekijään verrattavassa asemassa.



2. – 4. vuoden harjoitteluksi suositellaan seuraavia teknologia-
teollisuuden suunnitteluun, valmistukseen tai käyttöön liittyviä tehtäviä

• Vaihetyöt metalli- tai muovituoteteollisuudessa

• Koneenkäyttäjä

• Pintakäsittelytyöt

• Levytyöt

• Työnjohtajan ym. sijaisuus

• Koneiden ja laitteiden suunnittelu

• Testaus

• Laadunvalvonta

• Tarjousten suunnittelu



4. vuoden harjoittelutehtävänä voi myös olla

• Tuotteen suunnittelu ja 
mallintaminen

• CAD/CAM-työskentely

• Työnjohto
• Myynnin tukitehtävät



Esimerkkejä kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoiden harjoittelupaikoista

Harjoittelupaikka Paikkakunta Työtehtävät

Reka Kaapeli Oy Hyvinkää Trukkien ja tuotekoneiden ennakkohuolto-
ohjeiden laatiminen

AVA Room Oy Espoo Huonekalujen kasausohjeiden laatiminen, 
3D-mallinnus, asiakaspalvelu

VR Teknologia Helsinki Junien vikailmoitusten käsittely, Sm5-junan 
huoltojärjestelmän kehittäminen ja 
materiaaliselvitykset

Ruukki Metals Oy Hämeenlinna Elvyttämölaitoksen, vesilaitoksen ja 
kattilalaitoksen työtehtävät

Ruukki Metals Oy Hyvinkää Putkien ja palkkien sahaaminen

HAMK-kesäprojekti Riihimäki 3D-mallinnus, suunnittelu

Puuhamaa Tervakoski Laitteiden huolto- ja korjaustyöt, 
laitevalvonta

Konecranes Finland Oy Hämeenlinna Nostimen keräys-, kokoonpano- ja 
testaustyöt

Kone Industrial Oy Hyvinkää Uusien hissien tilauksiin liittyvät työt

Moveko Tech Oy Hyvinkää Sähköbussien ohjausjärjestelmien johdotus-
ja kokoonpanotyöt, kokoonpano ja testaus

PaloDEx Group Oy Tuusula Hammaskuvantamislaitteiden pakkaukseen 
ja loppukokoonpanoon liittyvät tehtävät


